
KERST- EN EINDEJAARSMENU 2022
U zorgt voor de gezelligheid, wij voor de topkwaliteit



UW EINDEJAARSBESTELLING

Naam

E-mailadres

Tel.

Datum afhaling Uur afhaling

Prijs Aantal

HAPJES

1
Coquillettes Saint-Jacques (kleine Sint-jacobsvruchtjes in een romige 
wittewijnsaus)

€2,70/st

2 Krabschelpjes (gevuld met een romige saus van krab en groentjes) €2,20/st

3 Minicroque met mozzarella en truffel €1,50/st

4 Scampi butterfly met lookboter €2,70/st

5 Scampi panko €1,80/st

6
Aperitiefschotel met een assortiment van hoogstaande  
charcuterie (minimum 4 personen)

€13,50 pp

KLASSIEKERS

7 Assortiment huisbereide zakouskis €21,15/20 st

8 Kippenboutje €0,90/st

 9 Huisgemaakte miniworstenbroodjes €1,00/st

10 Breydelhamkroketje, kaaskroketje, garnaalkroketje
€1,00/1,00/ 

2,00/st

SOEPEN

11 Butternut pompoensoep €7,00/l

12 Consommé van ossenstaart met fijne groentjes €16,80/l

13 Kreeftenbisque €15,60/l

14 Tomatensoep met balletjes €7,50/l

VOORGERECHTEN

15 Artisanale garnaalkroketten €4,20/st

16 Artisanale kaaskroketten €2,70/st

17 Gebrande Oosterse zalm €70,45/kg

18 Gebrande Oosterse zalm met garnituur €16,80 pp

Kerst Oudjaar



Prijs Aantal

KALKOEN (vanaf 6 pers.  Voor 4-5 personen voorzien wij gevulde parelhoen aan dezelfde prijs)

19 KLASSIEK: gevulde kalkoen met pistachenoten en gehakt €17,20 pp

20 FEESTELIJK: gevulde kalkoen met gehakt, boschampignons en truffel €22,75 pp

21 DELUXE: gevulde kalkoen met gehakt, foie gras, cognac, boschampignons en 
pistache

€27,50 pp

GARNITUREN

22 Gevulde appeltjes met veenbessen €2,00/st

23 Gebakken hotelwitloofstronkjes €1,60/st

24 Boontjes met een jasje van spek €1,95/st

25 Gemengde warme groenten €6,50 pp

26 Gemengde koude groenten €6,50 pp

AARDAPPELGARNITUREN

27 Gratin Dauphinois €4,50 pp

28 Verse kroketjes €4,90/10st

 GEZELLIG TAFELEN (vanaf 2 pers. met uitzondering van de kindergourmet)

29 FONDUE SCHOTEL: filet mignon, varkenshaasje, kalfsvlees, kalkoen- &, kipfilet, 
gehaktballetjes (natuur, kaas, kip)

€14,50 pp

30 RACLETTEPLANK: kaassneetjes met charcuterie, zilveruitjes, augurken en krieltjes €18,85 pp

31 GOURMET/STEENGRILL KLASSIEK: kalfs- & lamsvlees, kaasburger,  
hamburger, kip- & kalkoenfilet, chipolata, varkenshaasje, filet mignon en kwartelei

€17,00 pp

32 GOURMET/STEENGRILL DELUXE: hertenfilet, lamskroon, parelhoenfilet, 
eendenborstfilet en kwartelei 

€24,00 pp

33 KINDERGOURMET: kipburger, rundsburger, kaasburger & chipolata €9,00 pp

34 KINDERFONDUE: gehaktballetjes, grillworst, kipfilet & filet mignon €9,00 pp

35 Supplement raclettekaas €7,50/portie

SAUZEN (250 ml - omcirkel de gewenste sauzen)

36 KOUDE SAUZEN:  huisbereide mayonaise, tartaar, cocktail & ketchup €4,50/st

37 WARME SAUZEN: peper, champignon, bearnaise €4,90/st

KAAS

38 Kaasplank dessert €11,00 pp

39 Kaasplank maaltijd €17,50 pp

TOTAAL BETAALD



Bestel uw  eindejaarsmenu door dit formulier in te vullen en af te geven in de winkel.
• Kerst: bestellen t.e.m. dinsdag 20/12 - 12u en afhalen op zaterdag 24/12 tussen 9u en 14u
• Oudjaar: bestellen t.e.m. dinsdag 27/12 - 12u en afhalen op zaterdag 31/12 tussen 9u en 14u

Bestellen & afhalen

Gaat u liever zelf aan de slag?

Bestel tijdig uit ons aanbod wild, gerijpt vlees etc. in de winkel  
of via onze webshop www.dewilde-latem.be

Bij bestelling van wild vragen wij een voorschot.
Voor het gebruik van onze kaasplankjes en transportcontainers vragen wij een waarborg.

Wij zien het materiaal graag terug binnen de 7 dagen na afhaling van uw bestelling.  
Bij breuk, schade of laattijdig inlevereren, houden wij de waarborg in.

www.dewilde-latem.bePontstraat 36, Deurle 09 245 78 39info@dewilde-latem.be

ma 19/12
gesloten

di 20/12 
open van 
9u tot 
18u30

woe 21/12 
open van 
9u tot 
18u30

do 22/12 
open van 
9u tot 
18u30

vrij 23/12 
open van 
9u tot 
18u30

za 24/12 
open van 
9u tot 14u

zo 25/12 
gesloten

ma 26/12 
gesloten

di 27/12 
open van 
9u tot 
18u30

woe 28/12 
open van 
9u tot 
18u30

do 29/12 
open van 
9u tot 
18u30

vrij 30/12 
open van 
9u tot 
18u30

za 31/21 
open van 
9u tot 14u

zo 1/1 
gesloten

ma 2/1 
gesloten

di 3/1 
open van 
9u tot 
18u30

woe 4/1
open van 
9u tot 
18u30

do 5/1
open van 
9u tot 
18u30

vrij 6/1
open van 
9u tot 
18u30

za 7/1
open van 
9u tot 
18u00

zo 8/1
open van 
9u tot 13u

De volatiele markt is momenteel onderhevig aan forse schommelingen en 
stockbreuken. Indien van toepassing zijn we genoodzaakt om eventuele 

 prijsstijgingen aan u door te berekenen.


